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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على نبينا حممٍد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليًما مزيًدا إىل يوم الدين، 

 أما بعد:

بُ ُيوت ُكْم : } ارًا هبمذك     وتعاىل  سبحانهعباده، قال  على    ةعظيمالنعم هللا  إن البيوت من  ف َلُكْم م ْن  َجَعَل   ُ َواَّلله
مجٌع جلملٍة من   املسطور  اهذيف  النبوية، و السنة    يفالداللة عليها    ًًب جاءت اآدأحكاًما و   وإن هلذه البيوت   ،{َسَكًنا

 .  ترتيبها وتبويبها، مع تلك األحاديث
 .  (1)، إن ريب لسميع الدعاءخالًصا، انفًعا، مبارًكا ذا العمله جيعلأن  أسأل هللَا الكريَ 

 الواسع من السعادة المسكُن باٌب

أربع من السعادة: املرأة الصاحلة، واملسكن الواسع، ) :  قال: قال رسول هللا    ،سعد ابن أيب وقاصٍ عن   -1
الضيق،  واملسكن  السوء،  واملرأة  السوء،  اجلار  الشقاوة:  من  وأربع  اهلينء،  واملركب  الصاحل،  واجلار 

 . (2)أخرجه ابن حبان واحلاكم (واملركب السوء

 الدار بسعِة باب الدعاِء

رجًل  -2 أن  هريرة،  أيب  الليلة،  عن  دعاءك  رسول هللا مسعت  اي  إ  قال:  الذي وصل  تقول:    له فكان  أنك  منه 
( أخرجه  ؟اتركن شيئ    ن  فهل تراه  )قال:    ( ع يل يف داري، وابرك يل فيما رزقتيناللهم اغفر يل ذنيب، ووس  )

وقال شاهد    «هذا حديث غريب»  :الرتمذي،  رجلٍ من  أمحد  عند  وله  وآخر    النيب  قَ مَ رَ   حديث  عند ، 
 .(3) من حديث أيب موسى لنسائيا

 خير المجالس أوسعها باب

جبنازةٍ أُ أنه  اخلدري،    سعيدٍ   أيب  عن -3 قومه  وذن  جمالسهم  ،يف  الناس  أخذ  وقد  إليه   ،فجاء  نشزوا  رأوه    ، فلما 
( أخرجه أمحد وأبو داود، وصححه خري اجملالس أوسعها)قال:      وقال: إن رسول هللا   ، فجلس يف انحيةٍ 

 . (4) احلاكم والنووي

 
 . 12/1438/ 24(كان البدء يف مجعه 1) 

صحيح على   ه سند:  (571/  1الصحيحة )وقال األلباين يف    ، يف تلخيصه الذهيب صححه  و   ( 157/ 2املستدرك )(  4032(صحيح ابن حبان )2) 
 . شرط الشيخني 

الرتمذي  (3)  أمحد  ( م3500)جامع  )(  16599)سند  للنسائي  الكربى  الصنعاين:    ( 9828السنن  والربزخ   م  تعُ   الدارُ قال  الدنيا واآلخرة    ، دار 
الدنيا  دار  توسيعها حقيقةً   ، الرضى هبا والقناعة واتساعها للضيق   : فتوسيع  يراد  أن  تعاىل كذلك   وحيتمل  يوسعها  الربزخ جيعلها    ،أبن  ودار 

 . ( 102/ 3التنوير شرح اجلامع الصغري ) . ودار اآلخرة كذلك وغريه من الزلفى ، والرحيان وحنوه ح  وْ برمحته وإدخال الره  واسعةً 

 . (3/376( اآلداب الشرعية )4/480اجملموع ) (7705املستدرك ) (4820داود ) سنن أيب ( 11137(مسند أمحد )4) 
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 النفقة في البناءما جاء في باب 

، فقال: لقد تطاول مرضي، ولوال أين ، نعوده وقد اكتوى سبع كياتٍ اًبً ، قال: أتينا خبه بٍ عن حارثة بن مضر    -4
أو    ( يؤجر الرجل يف نفقته كلها إال الرتاب)   وقال:  ،لتمنيت  ( ال متنوا املوت)يقول:    مسعت رسول هللا  

وأخرجه البخاري موقوفًا ، حديث حسن صحيح( أخرجه الرتمذي وابن ماجه، وقال الرتمذي: يف البناء)قال: 
 . (1)جيعله يف هذا الرتاب« ينفقه، إال يف شيءٍ  »إن املسلم ليؤجر يف كل شيءٍ  بلفظ:

من   رجلٍ   قال له أصحابه: هذه لفلنٍ   (ما هذه؟)فقال:    مشرفةً   خرج فرأى قبةً   ، أن رسول هللا  عن أنسٍ و  -5
 م عليه يف الناس أعرضَ يسل     هللا    ها رسولَ ومحلها يف نفسه حىت إذا جاء صاحبُ   األنصار، قال: فسكتَ 

عنه، فشكا ذلك إىل أصحابه، فقال: وهللا    فيه واإلعراضَ   ا، حىت عرف الرجل الغضبَ عنه، صنع ذلك مرارً 
ًبألرض،    ، قالوا: خرج فرأى قبتك، قال: فرجع الرجل إىل قبته فهدمها حىت سواها  إين ألنكر رسول هللا

ها إعراضك عنه،  قالوا: شكا إلينا صاحبُ   (؟ما فعلت القبة)فلم يرها، قال:    ذات يومٍ     فخرج رسول هللا
بناء    أما إن  )فأخربانه، فهدمها، فقال:   بده   :يعين  ( ما ال ما ال، إال  على صاحبه إال    وابل    كل  .  منه   ما ال 
ا بلغه مه خرب أنه وضعها لَ ، فلم يرها، فسأل عنها، فأُ بعدُ     النيب  فمره   ، ولفظه:أخرجه أبو داود وابن ماجه

 . (2)(يرمحه هللا، يرمحه هللا)عنك، فقال: 

 باب بيان ما ُتعمر به الديار

النيب   -6 أن  عائشة،  )  عن  هلا:  حظ  قال  أعطي  فقد  الرفق،  من  حظه  أ عطي  من  الدنيا إنه  خري  من  ه 
( أخرجه أمحد،  اخللق، وحسن اجلوار، يعمران الداير، ويزيدان يف األعمارواآلخرة، وصلة الرحم، وحسن  

 . (3) وقال املنذري وابن حجٍر: رواته ثقات 

 
فتح  .  وهو حممول على ما زاد على احلاجة   : ابن حجرٍ قال  (  5672صحيح البخاري )  ( 4163سنن ابن ماجه )  ( 2483(جامع الرتمذي )1) 

 . ( 129/ 10الباري )

 (. 4161سنن ابن ماجه )(  5237(سنن أيب داود )2) 

 (3( أمحد  وال 25259(مسند  الرتغيب   )( ) 3/228رتهيب  الباري  فتح  ليس يف  10/415(  مما  املسند  الصحيح  واأللباين.  الوادعي  ( وصححه 
( قال ابن القيم: »... ولذلك كان من وصل رمحه لقربه من الرمحن، ورعاية  336/  2( صحيح الرتغيب والرتهيب )522/  2الصحيحني )

 عمره، ونُسئ له يف أثره، فإن وصل ما بينه وبني الرمحن جل جلله مع ذلك،  ُحرمة الرحم، قد عمهر دنياه، واتسعت له معيشته، وبورك له يف
ر دنياه وما بينه وبني اخللق ًبلرمحة واإلحسان، مت له أمر دنياه وأُخراه، وإن قطع ما بينه وبني الرحم، وما بينه وبني الرمحن، أفسد عليه أم

 (. 370املرسلة )صوآخرته، وحُمق بركة رمحته ورزقه وأثره« خمتصر الصواعق 



 في السُّنة النَّبويَّة يوِتالُب آداِب ِمْن
 

 

4 

 

 باب ما يقول إذا خرج من بيته

من قال إذا خرج من بيته: بسم هللا، توكلت على هللا، ال حول وال : )ن أنٍس، قال: قال رسول هللا  ع -7
له:   يقال  ابهلل،  إال  الشيطان(قوة  عنه  وتَنح ى  وو قيت،  والنسائي،  ك فيت،  والرتمذي  داود  أبو  أخرجه   .

 .(1) وصححه ابن حبان، وحسهنه ابن القيم

بسم هللا، رب ِّ أعوذ بك من أن َأزل أو َأضل، أو  كان إذا خرج من بيته قال: )  عن أم سلمة، أن النيب و  -8
هل علي ( قال الرتمذي: »حديث حسن  و اخلمسة، واللفظ للنسائي،  أخرجه    َأظلِّم أو أ ظَلم، أو َأجهل أو ُي 

 . (2)صحيح«، وحسهنه ابن حجرٍ 

 باب ما يسنُّ عند دخول البيت
ُكْم َتَ يهًة م ْن ع ْند  اَّلله  ُمَبارََكًة طَي  َبًة{ السلم قال       . جل امسه: }فَإ َذا َدَخْلُتْم بُ ُيوًًت َفَسل  ُموا َعَلى أَنْ ُفس 

  رجل خرج غازاي    ،ثالثة كلهم ضامن على هللا عز وجل)قال:      عن أيب أمامة الباهلي، عن رسول هللاو  -9
، ورجل وغنيمة    فيدخله اجلنة، أو يرده مبا انل من أجر    ، يف سبيل هللا، فهو ضامن على هللا حىت يتوفاه

، ورجل وغنيمة   فيدخله اجلنة، أو يرده مبا انل من أجر    ،راح إىل املسجد، فهو ضامن على هللا حىت يتوفاه 
ححه ابن حبان واحلاكم وابن القيم ( أخرجه أبو داود، وصفهو ضامن على هللا عز وجل  ،دخل بيته بسالم  

 .(3)والذهيب وابن حجرٍ 

 يكون بركة    ، مفسل ِّ   ،إذا دخلت على أهلك  يَن  اي ب  ) :    عن أنس بن مالك، قال: قال ل رسول هللا و  -10
 .(4) ، وفيه ضعف( أخرجه الرتمذيعليك وعلى أهل بيتك

عمرعن  و  -11 املسكونقال،  ابن  غري  البيت  دخل  »إذا  الصاحلني«  ،:  هللا  عباد  وعلى  علينا  السلم    فليقل: 
 . (1) أخرجه البخاري يف األدب املفرد، وحسنه ابن حجرٍ 

 
 (. 2/336( زاد املعاد )822( صحيح ابن حبان )9837( السنن الكربى للنسائي )3426( جامع الرتمذي )5095سنن أيب داود )(1) 

( نتائج األفكار  3884( سنن ابن ماجه )5486( سنن النسائي )3427( جامع الرتمذي )5094( سنن أيب داود )26616(مسند أمحد )2) 
(: »يف بعض الرواايت: )أزل أو أُزل، أو َأظلم أو أُظلم( ويف بعضها: )توكلت على  63يف الدعوات واألذكار )صالسعد  ( قال  157/  1)

 رفع بصره إىل السماء، وال تصح كلها«.    هللا( ويف بعضها: أن النيب
األذكار  وحسنه النووي يف    (8/ 6)  ( فتح الباري2/348اد املعاد )( ز 2400املستدرك ) (  499)  صحيح ابن حبان  (2494(سنن أيب داود )3) 

األفكاروابن حجٍر يف    ( 24)ص اخلطايب يف    (1/174)  نتائج  )قال  السنن  بيته»وقوله  »:  ( 2/239معامل  حيتمل    «بسلمٍ   ورجل دخل 
منزله   :أحدمها  ،وجهني إذا دخل  يسلم  تعاىل   ،أن  قال  طَي  َبًة{   :كما  ُمَبارََكًة  اَّلله   ع ْند   م ْن  َتَ يهًة  ُكْم  أَنْ ُفس  َعَلى  َفَسل  ُموا  بُ ُيوًًت  َدَخْلُتْم  .  }فَإ َذا 

بيته بسلمٍ   : والوجه االخر أراد بدخول  الفنت  : أي  ، أن يكون  السلمة من  البيت طلب  العزلة وأيمره ًبإلقلل من    ، لزم  يرغب بذلك يف 
 .  عند دخوله إىل منزله هديه  زاد املعاد يف يف . وابن القيم ذكره ما يقول إذا دخل بيته   :ًبب وذكره النووي يف األذكار يف   . «اخللطة 

علي بن    : يف سنده( 168/  1نتائج األفكار )   يفابن حجرٍ واختلفت نسخ الرتمذي يف حكمه على احلديث. قال    (2698الرتمذي )  جامع(4) 
 لكنه سيء احلفظ، وأطلق عليه مجاعة الضعف بسبب ذلك.   ،ا وإن كان صدوقً  ، زيدٍ 
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 . (2)أخرجه مسلم «كان إذا دخل بيته بدأ ًبلسواك   ن النيب»إ ، قالت:عن عائشةو  -12

النيب  و  -13 طعامه، قال إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عند دخوله، وعند  يقول: )  عن جابٍر، أنه مسع 
الشيطان: ال مبيت لكم وال عشاء، وإذا دخل فلم يذكر هللا عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم املبيت،  

وإن مل يذكر ويف لفٍظ له: )  ،(3)أخرجه مسلم(.  وإذا مل يذكر هللا عند طعامه، قال: أدركتم املبيت والعشاء
 (.دخولهاسم هللا عند طعامه، وإن مل يذكر اسم هللا عند  

 مع ذكِر اسم الله تعالى توالبي باب غلق أبواب

إذا كان ج ْنح الليل، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطني : )عن جابٍر، قال: قال رسول هللا   -14
تنتشر حينئذ ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلُّوهم، وأغلقوا األبواب، واذكروا اسم هللا؛ فإن الشيطان ال 

اباب    تعر ضوا يفتح  أن  ولو  اسم هللا،  واذكروا  آنيتكم،  وخ ِّروا  اسم هللا،  واذكروا  قَِّربكم،  وَأوك وا  مغلق ا، 
 . (4) . أخرجاه(عليها شيئ ا، وأطفئوا مصابيحكم

 َمَثل البيت الذي ُيذكر الله فيهباب 

ي ذكر هللا فيه َمَثل َمَثل البيت الذي ي ذكر هللا فيه، والبيت الذي ال ) :، قالعن أيب موسى، عن النيب   -15
 .(5)واللفظ ملسلمٍ  ، أخرجاه (احلي وامليت

 الذي تقرأ فيه سورة البقرةرار الشيطان من البيت ِفباب 

ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ  )قال:      عن أيب هريرة، أن رسول هللا -16
 . (6) أخرجه مسلم (فيه سورة البقرة

 
 . يف صحيح األدب املفرد   وحسهنه األلباين ( 20/ 11( فتح الباري )1055(األدب املفرد )1) 
هناره وليله على املرة الواحدة، بل    معناه: تكراره لذلك ومثابرته عليه، وأنه كان ال يقتصر فيه يف قال القاضي عياض: »   (253(صحيح مسلم )2) 

 . ( 60/ 2إكمال املعلم )   «على املرار املتكررة

 (. 2018(صحيح مسلم )3) 
 دخلتم يف املساء   :أي   ، من الراوي  شك  ظلمه أو أول ظلمه )أو أمسيتم(  جنح الليل(  )  ( 2012( صحيح مسلم )3280(صحيح البخاري ) 4) 

تعرضوا  أن  تغطيتها )ولو  عند  اسم هللا(  )آنيتكم واذكروا  بشيءٍ على  أي  (  عليها   )ومخروا( غطوا  لو مخرمتوها  )شيًئا( أي  العود    اإلانء  حنو 
لكان كافًيا  عليها  هللا  اسم  مع  ،وذكرمت  تعاىل  هللا  اسم  ذكر  فعلٍ   واملقصود  واهلوام  صيانةً   كل  واحلشرات  والوًبء  الشيطان  )وأطفئوا    عن 

 . ( 310/ 5إرشاد الساري ) . م عليكم البيوت ًبلنارر  ضْ مصابيحكم( فإن الفأرة رمبا تُ 

 (. 779( صحيح مسلم )6407صحيح البخاري ) (5) 

قرأ فيه القرآن،  أن يُ   ، وهتجره الشياطني، ويكثر خريه  ، وَتضره امللئكة  ، هريرة: »إن البيت ليتسع على أهلهو  أب  ل اقو   (780(صحيح مسلم )6) 
  ه: حمقق  ( وقال 3352الدارمي )أخرجه  وهتجره امللئكة، وَتضره الشياطني، ويقل خريه أن ال يقرأ فيه القرآن«    ، وإن البيت ليضيق على أهله

 «. إسناده صحيح»
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 ثالث لياٍلالشيطان ال يقربها  رئ في داٍرآخر سورة البقرة إذا ُقأن كر ِذباب 

النعمان بن بشريٍ  -17 وات واألرض أبلفي ا قبل أن خيلق السمإن هللا كتب كتااب  ) قال:      ، عن النيبعن 
( أخرجه أمحد فيقرهبا شيطان  ثالث ليال    ، أنزل منه آيتني ختم هبما سورة البقرة، وال يقرآن يف دار  عام  

 .(1) والرتمذي والنسائي، وصححه ابن حبان واحلاكم، وحسهنه ابن حجرٍ 

 في البيوتالصالة ما جاء في باب 

، فقال: اي رسول هللا، إين أنكرت بصري، وأان  عن حممود بن الربيع، أن ع تبان بن مالٍك، أتى رسول هللا  -18
أصلي لقومي، فإذا كانت األمطار سال الوادي الذي بيين وبينهم، مل أستطع أن آيت مسجدهم فأصليه هلم،  

قال ع تبان:    (سأفعل إن شاء هللا)فود دت اي رسول هللا، أنك أتيت فتصلي يف بييت، فأختذه مصلًّى، فقال:  
جيلس حىت دخل البيت، فأذنت له، فلم    و بكٍر حني ارتفع النهار، فاستأذن النيب  وأب  فغدا رسول هللا  

فكرب فصففنا...«   فأشرت إىل انحيٍة من البيت، فقام النيب    (؟أين حتب أن أصلي من بيتك)مث قال ل:  
 . (2) احلديث. أخرجاه

ا من  مسجده، فليجعل لبيته نصيب  إذا قضى أحدكم الصالة يف  ):  عن جابر، قال: قال رسول هللا  و  -19
 .(3)أخرجه مسلم (افإن هللا جاعل يف بيته من صالته خري   ؛صالته

يف رمضان، فصلى فيها ليال، فصلى بصلته انس من    جرةً اختذ حُ   أن رسول هللا    ، عن زيد بن اثبتٍ و  -20
صنيعكم، فصلوا أيها  قد عرفت الذي رأيت من  )فقال:    ، أصحابه، فلما علم هبم جعل يقعد، فخرج إليهم

 . (4) أخرجاه، واللفظ للبخاري (فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة  ؛الناس يف بيوتكم

 
وقال    ( 3031املستدرك )  ( 782صحيح ابن حبان )  ( 10737السنن الكربى للنسائي )  ( 2882جامع الرتمذي )  (18414(مسند أمحد )1) 

املستدرك:  الذهيب تعليقه على  )  «على شرط مسلم»  يف  األفكار  أوسٍ وله شاهد من حديث  (  3/275نتائج  بن  قال يف شداد  جممع    ، 
ملعاٍذ: »2068ويف املستدرك )  « ( ورجاله ثقات7146)  اه الطرباين رو »:  ( 6/312الزوائد ) ْنُكْم  َأَحٌد  يَ ْقرَأَ  اَل  ( أن الشيطان قال  ََة  م  اْلبَ َقرَة  َخامت 

َلة « قال يف ختريج الذكر والدعاء )  .«(: »إسناده صحيح، كما قال احلاكم 301/ 1فَ َيْدُخَل َأَحٌد م نها يف  بَ ْيت ه  ت ْلَك اللهي ْ

(: »كان  3/169( وترجم عليه البخاري: ًبب املساجد يف البيوت. قال ابن رجٍب يف فتح الباري )33( مسلم )5401(صحيح البخاري ) 2) 
الباري )  بيوهتم أماكن معدة للصلة فيها«. وقال ابن حجٍر يف فتح  البيت  1/522من عادة السلف أن يتخذوا يف  (: »اختاذ مكان يف 

 فيته، ولو أُطلق عليه اسم املسجد«. للصلة ال يستلزم وق 
عده من  ما فيه من اتباع السنة، وبُ ، ولو احلرام( ل  )فنفل ببيته أفضل منه مبسجدٍ » :  ( 1/375)  وشرحه  غايةقال يف ال  ( 778(صحيح مسلم )3) 

 «. الرايء، وقربه من اإلخلص 

:  ، من أصحاب النيب  ، عن رجلٍ ضمرة بن حبيبٍ عن  (  6455ابن أيب شيبة )وأخرج    ( 781صحيح مسلم )(  731(صحيح البخاري )4) 
مجاعةٍ  يف  الرجل  صلة  الناس، كفضل  عند  تطوعه  على  يزيد  بيته  يف  الرجل  وحده«  »تطوع  صلته  يف    على  األلباين  الصحيحة  قال 

 صحيح، وظاهر إسناده الوقف، ولكنه يف حكم املرفوع؛ ألنه ال يقال ًبلرأي واالجتهاد.   هإسناد:  ( 7/422)
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أميا أفضل؟ الصلة يف بييت أو الصلة يف املسجد؟   ، ، قال: سألت رسول هللا  عبد هللا بن سعدٍ عن  و  -21
من أن أصلي يف املسجد، إال   أصلي يف بييت أحب إيل  أال ترى إىل بييت ما أقربه من املسجد، فألن )قال: 

صحيح رجاله    ه إسناد»وقال البوصريي:    وصححه ابن خزمية،   ( أخرجه ابن ماجه،مكتوبة    أن تكون صالة  
 . (1)«رواه ابن حبان يف صحيحه ،ثقات 

عبد هللاو  -22 مسعودٍ   عن  النيب  بن  عن   ،  :قال ح )،  أفضل من صالهتا يف  بيتها  يف  املرأة  جرهتا، صالة 
 .   (2)النوويو  الذهيبو  أخرجه أبو داود، وصححه احلاكم (دعها أفضل من صالهتا يف بيتهاوصالهتا يف مْ 

مسعودٍ و  -23 أيب  هللا  عن  رسول  قال  قال:  يف ) :    األنصاري،  فإن كانوا  هللا،  لكتاب  أقرؤهم  القوم  يؤم 
، فإن كانوا يف اهلجرة سواء،  فأقدمهم هجرة  القراءة سواء، فأعلمهم ابلسنة، فإن كانوا يف السنة سواء،  

سلم   يَ فأقدمهم  وال  تَ   الرجلَ   الرجل    ن  ؤمَ ا،  على  بيته  يف  يقعد  وال  سلطانه،  إبذنهكرِّ يف  إال    أخرجه (  مته 
 .(3)مسلم

 لزوم البيوتما جاء في ب با

ك،  بيت  وليسعك  لك عليك لسانك،  امْ ) النجاة؟ قال:  ، قال: قلت: اي رسول هللا ما  عن عقبة بن عامرٍ  -24
 .(4)حديث حسن  أخرجه الرتمذي، وقال: (على خطيئتك وابكِّ 

ا على هللا، ومن من جاهد يف سبيل هللا كان ضامن  )يقول:    مسعت رسول هللا  وعن معاذ بن جبٍل، قال   -25
ا على هللا، ومن دخل على إمام هللا، ومن غدا إىل املسجد أو راح كان ضامن  ا على  ا كان ضامن  عاد مريض  

( أخرجه ابن خزمية  ا على هللاكان ضامن    ا بسوء  ا على هللا، ومن جلس يف بيته مل يغتب أحد  ي  َعز ِّر ه  كان ضامن  
 .(5) وابن حبان واحلاكم، وقال الذهيب: سنده صحيح 

 
 . ( 9/ 2مصباح الزجاجة ) (  1202صحيح ابن خزمية )  (1378ابن ماجه )(سنن 1) 

)بيتها( املوضع    . (: إسناده جيد6/409)   هوقال ابن كثري يف تفسري   (2/678خلصة األحكام )  (757( املستدرك )570(سنن أيب داود )2) 
قال يف الفتح: ووجه    ، وتفتح وتكسر خزانتها اليت يف أقصى بيتها ر عليه ًبحلجارة )خمدعها( بضم امليم  ج   حُ   املهيأ للنوم )حجرهتا( كل حمل ٍ 

/  4فيض القدير )  .كون صلهتا يف األخفى أفضل َتقق األمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التربج والزينة 
222) . 

 . ( 673(صحيح مسلم )3) 

 (. 2406الرتمذي ) جامع( 4) 

 . (3720/ 7املهذب يف اختصار السنن الكبري ) ( 767املستدرك )( 372صحيح ابن حبان ) ( 1495)( صحيح ابن خزمية  5) 
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 ال يجوع أهل بيٍت عندهم التمر باب

اي عائشة، ) ( أخرجه مسلم، ويف روايٍة له:عندهم التمر ال ُيوع أهل بيت  )قال:  عن عائشة، أن النيب  -26
 . (1)(أهله أهله، اي عائشة، بيت ال متر فيه جياع   بيت ال متر فيه جياع  

 باب ما ُتَنزَّه عنه البيوت

رسول هللا   -27 أن  عبد هللا،  بن  جابر  له:    عن  للضيف،  ) قال  والثالث  المرأته،  وفراش  للرجل،  فراش 
 .(2)( أخرجه مسلموالرابع للشيطان

 . (3)( أخرجه مسلم اجلرس مزامري الشيطان): قال  عن أيب هريرة، أن رسول هللاو  -28

،  ، أو كلب صائد  ا، إال كلب ماشية  اختذوا كلب    أميا أهل دار  ) :    ، قال: قال رسول هللاابن عمرعن  و  -29
 . (4) أخرجاه (قرياطان  نقص من عملهم كل يوم  

رسول هللا  و  -30 عليه  دخل  قالت:  عائشة،  وقد سرتتُ عن  َهَتكه    ،  رآه  فلما  متاثيل،  فيه  ب ق راٍم  ل  سهوًة 
( قالت: لذين يضاهون خبلق هللااي عائشة، أشد الناس عذااب  عند هللا يوم القيامة، اوتَ َلوهن وجهه، وقال: ) 

 . (5) »فقطعناه فجعلنا منه وسادًة أو وسادتني«. أخرجاه

أيتيه فيها، فجاءت تلك الساعة  عليه السلم يف ساعةٍ  جربيلُ  هللا  رسولَ  عن عائشة، أهنا قالت: واعدَ و  -31
 كلبٍ   روُ مث التفت، فإذا ج    (هه وال رسل  وعدَ   ما خيلف هللا  )ا، فألقاها من يده، وقال:  ومل أيته، ويف يده عصً 
خرج،  ، فأمر به فأُ فقالت: وهللا، ما دريتُ   (اي عائشة، مىت دخل هذا الكلب هاهنا؟)َتت سريره، فقال:  

، فقال: »منعين الكلب الذي كان يف (لك فلم أتتِّ   واعدتين فجلست  ):  فجاء جربيل، فقال رسول هللا  
 . (6) خرجه مسلمأ ا فيه كلب وال صورة«بيتك، إان ال ندخل بيتً 

 
 . (268/ 4زاد املعاد )  «وهو فاكهة وغذاء، ودواء وشراب وحلوى قال ابن القيم عن التمر: »  ( 2046(صحيح مسلم )1) 

زاد على احلاجة فاختاذه إمنا هو للمباهاة واالختيال وااللتهاء    ما : »( 59/  14مسلم )   صحيحشرح  يف  النووي  قال    ( 2084(صحيح مسلم ) 2) 
إنه    :وقيل   ،نه ويساعد عليه ألنه يرتضيه ويوسوس به وحيس     ؛وكل مذموم يضاف إىل الشيطان   ،وما كان هبذه الصفة فهو مذموم   ، بزينة الدنيا
ه  تعاىل صاحبُ   هللاَ   يذكرُ   كما أنه حيصل له املبيت ًبلبيت الذي ال  ،كان للشيطان عليه مبيت ومقيل  وأنه إذا كان لغري حاجةٍ   ، على ظاهره

   .« شاءً عند دخوله ع  

ا فيه جلجل، وال  ال تدخل امللئكة بيتً )يقول:  قالت: مسعت رسول هللا   ،ن أم سلمة ( ع 5222النسائي ) وأخرج   ( 2114(صحيح مسلم )3) 
امللئكة   تصحب  وال  جرس جرس،  فيها  وأخرج  رفقة  فيه ضعف،4231)   داود   وأب(  بسنٍد  بُ   (  حسان  عن  بن  الرمحن  عبد  موالة  نانة، 

إال أن تقطعوا    األنصاري، عن عائشة، قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها جبارية وعليها جلجل يصوتن، فقالت: ال تدخلنها عليه 
 (. ا فيه جرستدخل امللئكة بيتً ال )يقول:   جلجلها، وقالت: مسعت رسول هللا

 . ( 1574صحيح مسلم )(  5481(صحيح البخاري ) 4) 

 (. 2107( صحيح مسلم )5954(صحيح البخاري ) 5) 

 (. 2104صحيح مسلم )( 6) 
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هللا  عن  و  -32 رسول  قال  قال:  هريرة،  أكون  ):  أيب  أن  مينعين  فلم  البارحة  أتيتك  فقال:  جربيل،  أاتين 
  رْ فيه متاثيل، وكان يف البيت كلب، فم    رت  سِّ   يف البيت قِّرام  دخلت إال أنه كان على الباب متاثيل، وكان  

ابلسرت فليقطع، فليجعل منه وسادتني    رْ برأس التمثال الذي يف البيت يقطع، فيصري كهيئة الشجرة، وم  
 . (1) أمحد وأبو داود والرتمذي أخرجه  (خرجابلكلب فلي   رْ منبوذتني توطآن، وم  

 .(2) البخاري أخرجه  ا فيه تصاليب إال نقضه«مل يكن يرتك يف بيته شيئً   ن النيب»إ: قالتعائشة، عن و  -33

مط،  ا فسرتته على الباب، فلما قدم فرأى النه طً  مَ ، فأخذت نَ ةٍ يف غزا  النيب  خرج  »، قالت:  عائشةعن  و  -34
  ( إن هللا مل أيمران أن نكسو احلجارة والطني )عرفت الكراهية يف وجهه، فجذبه حىت هتكه أو قطعه، وقال:  

 .(3)« أخرجه مسلمذلك عليه  يعبْ ا، فلم فقطعنا منه وسادتني وحشوهتما ليفً » :قالت

أخرجوهم من )وقال:    «املخنثني من الرجال، واملرتجلت من النساء  لعن النيب  »، قال:  عن ابن عباسٍ و  -35
 . (4) « أخرجه البخاري، وأخرج عمر فلانً فلانً    قال: فأخرج النيب (بيوتكم

 ترك النار في البيت عند النومال ُت باب

 . (5) أخرجاه ( ال ترتكوا النار يف بيوتكم حني تنامون)قال:  ، عن النيب ابن عمرعن  -36

 
بن  اصححه الرتمذي و » : ( 10/392فتح الباري )  يفابن حجرٍ قال  (2806( جامع الرتمذي )4158سنن أيب داود ) (8045(مسند أمحد )1) 

 . « حسن»قال:  أن الرتمذي    (10/316َتفة األشراف )ويف « حبان

 (. 5952(صحيح البخاري ) 2) 

ج مسلم من  ولكن خره   حديث النهي عن سرت اجلدر إسناده ضعيف. :  (2/425فتح الباري )   يف ابن رجبٍ قال    . ( 2107(صحيح مسلم )3) 
احلديث(  حديث عائشة  النيب  ... )فذكر  أن  عنها يف هذا احلديث:  مسند أمحد،  قالت:    ويف  عائشة؟(  اجلدر اي  )أتسرتين  هلا:  قال 

كان يف بييت ثوب فيه  » وخرج مسلم من حديث عائشة، قالت:  ،  ا على إحدامها، وفيها صورةفطرحته، فقطعته مرفقتني، فقد رأيته متكئً 
سهوةٍ  إىل  فجعلته  هللا   تصاوير،  رسول  وكان  البيت،  أخ       يف  عائشة  )اي  قال:  مث  إليه،  وسائد.   ريه يصلي  فجعلته  فنزعته،  ويف    عين(، 

بقرامٍ   من سفرٍ     الصحيحني، عنها، قالت: قدم رسول هللا هتكه،    ل فيها متاثيل، فلما رآه رسول هللا    ل على سهوةٍ   وقد سرتت 
الناس عذاًبً  )أشد  قوقال:  الذين يضاهون خبلق هللا عز وجل(  القيامة  يوم  ويف صحيح مسلم عنها،    أو وسادتني.  الت: فجعلناه وسادةً  

ل هذا؛ فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت  : )حو   ، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول هللا  كان لنا سرت فيه متثال طائرٍ »قالت:  
جاء   ويشهد للتعليل الثالث: حديث سعيد بن مجهان، عن سفينة، أن النيب   كراهة السرت.   قد علل هبا النيب الدنيا( فهذه ثلث عللٍ 

رجع، فتبعه علي، فقال: ما رجعك اي    انحية البيت، فلما رآه رسول هللا   رام قد ضرب يفإىل بيت فاطمة، فأخذ بعضاديت الباب، وإذا ق  
 اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجه. خرجه  ا( ا مزوقً أن يدخل بيتً   نه ليس ل وال لنيب ٍ إرسول هللا؟ قال: ) 

وهذه اللفظة تدل على كراهية كسوة اجلدار وإن كان سبب اللفظ فيما روينا من طرق هذا احلديث يدل على أن    ( 7/443لبيهقي )قال ا 
 . الكراهية كانت ملا فيه من التماثيل

إرشاد الساري    . ًفا )املرتجلت( الليت يتشبهن ًبلرجالرًا وتعط  املخنثني( وهم املتشبهون يف كلمهم ًبلنساء تكس  )  ( 5886)(صحيح البخاري  4) 
(10 /26) . 

 . ( 2015صحيح مسلم )(  6293صحيح البخاري ) (5) 
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 الهرة في البيتباب 

له    بتُ كَ سَ وكانت عند ابن أيب قتادة، أن أًب قتادة دخل عليها، قالت: فَ   ،عن كبشة بنت كعب بن مالكٍ  -37
فقال: ضوءً وَ  إليه،  أنظر  فرآين  قالت كبشة:  اإلانء حىت شربت،  هلا  فأصغى  تشرب،  قالت: فجاءت هرة  ا، 

هللا رسول  إن  فقال:  نعم،  فقلت:  أخي؟  بنت  اي  بنجس  )قال:      أتعجبني  ليست  من إهنا  هي  إمنا   ،
 . (1) رواه اخلمسة (والطوافات الطوافني عليكم 

 في البيوت وغيرهاباب ما ينهى عن قتله من الدواب 

النملة، والن    إن النيب»، قال:  عن ابن عباسٍ  -38   «ردلة، واهلدهد، والص  حهنى عن قتل أربع من الدواب: 
 . (2) أمحد وأبو داود وابن ماجه أخرجه

 في البيوت وغيرها باب ما يقتل من الدواب

، ومن قتلها فله كذا وكذا حسنة    يف أول ضربة    من قتل وزغة  ):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا   -39
، فله كذا وكذا حسنة  ، لدون األوىل، وإن قتلها يف الضربة الثالثة  يف الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة  

، ويف الثانية كتبت له مائة حسنة    ا يف أول ضربة  من قتل وزغ  )  : ويف روايةٍ   ، (3)أخرجه مسلم  ( لدون الثانية
 . ( ويف الثالثة دون ذلكدون ذلك، 

النيبو  -40 عن  عائشة،  قال:      عن  األبقع،  )أنه  والغراب  احلية،  واحلرم:  احلل  يف  يقتلن  فواسق،  خس 
 . (4) احلية :بدل (ربالعقله: ) ويف روايةٍ  ،سلمٍ اه، واللفظ مل ( أخرجداي  والفأرة، والكلب العقور، واحل  

  ؛ واألبرت الطُّْفيَ َتنْيِّ  اقتلوا احليات، واقتلوا ذا  )خيطب على املنرب يقول:      عن ابن عمر، أنه مسع النيبو  -41
بابة: ال ألقتلها، فناداين أبو لُ   قال عبد هللا: فبينا أان أطارد حيةً   ( لبَ سقطان احلَ ستَ ا يطمسان البصر، ويَ فإهنم

إن رسول هللا   فقلت:  احليات   تقتلها،  بقتل  أمر  البيوت، وهي   ،قد  ذوات  ذلك عن  بعد  إنه هنى  قال: 
 . (5)أخرجاه «العوامر

 
 (1( أمحد  )  (22580(مسند  داود  أيب  )   (75سنن  الرتمذي  )  (92جامع  النسائي  ماجه  (68سنن  ابن  يف  367)   سنن  قال  الغفار (    فتح 

 . « قيلي وابن حبان واحلاكم والدارقطينالبخاري والعُ  : خزمية، وصححه أيًضا  وابن ، صححه الرتمذي»:  ( 1/17)

نصفه أبيض    ، عظيمٌ   طائر ضخم الرأس واملنقار، له ريشٌ الصرد:    ( 3224( سنن ابن ماجه ) 5267سنن أيب داود )  (3066)  (مسند أمحد 2) 
 . ( 21/ 3النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ونصفه أسود. 

، أخربته »أن النيب  عن سعيد بن املسيب، أن أم شريكٍ   (2237صحيح مسلم )و   ( 3307صحيح البخاري )ويف    . ( 2240) مسلم  صحيح  (3) 
  »أمرها بقتل األوزاغ . 

 . الهذ ي يف  َظْهر ه  َوَبْطن ه  بَ َياضٌ  :اْلُغرَاُب اأْلَبْ َقعُ  ( 1198صحيح مسلم )  ( 1829(صحيح البخاري ) 4) 

أو    ،أو قصريه  ،الطفيتني( الذي على ظهره خطان أبيضان )واألبرت( الذي ال ذنب له)  (2233صحيح مسلم )(  3297(صحيح البخاري ) 5) 
: ويسقطان )احلبل( الولد إذا نظرت إليهما  أو أكثر قليلً )يطمسان البصر( أي ميحوان نوره )ويستسقطان( ويف نسخةٍ  األفعى اليت قدر شربٍ 
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جوا عليها ا منها فحر ِّ إن هلذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئ  قال: )  ، أن النيب  أيب سعيد اخلدريعن  و  -42
 . (1) ( أخرجه مسلمفإنه كافر ؛ ، فإن ذهب، وإال فاقتلوهثالث  

 ؟الرجل في بيته كيف يكونباب 

تعين   -ه؟ قالت: »كان يكون يف مهنة أهلهيصنع يف بيت    عن األسود، قال: سألت عائشة ما كان النيب -43
 .(2) أخرجه البخاري  فإذا حضرت الصلة خرج إىل الصلة« -خدمة أهله

(  أكمل املؤمنني إمياان  أحسنهم خ لق ا، وخريكم خريكم لنسائهم : )عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  و  -44
 .(3) أخرجه أبو داود والرتمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح

 باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

كان هلا أجرها مبا   مفسدة  إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري  ):  عن عائشة، قالت: قال رسول هللا   -45
 . (4) ( أخرجاهاأنفقت، ولزوجها مبا كسب، وللخازن مثل ذلك، ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئ  

 هإال بإذن زوجها في بيت تأذن المرأة ألحٍد باب ال

ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال إبذنه، وال أتذن يف )قال:    أن رسول هللا    ،عن أيب هريرة -46
 . (5)( أخرجاه هر  طْ ى إليه شَ ؤد  عن غري أمره فإنه ي   إال إبذنه، وما أنفقت من نفقة  بيته 

 باب المرأة راعية في بيت زوجها

على   ، والرجل راع  ول عن رعيته، واألمري راع  ؤ وكلكم مس   كلكم راع  )قال:    عن ابن عمر، عن النيب   -47
 .(6) ( أخرجاه ول عن رعيتهؤ وكلكم مس  أهل بيته، واملرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع  

 
 . ( 307/ 5احلامل. إرشاد الساري )

ثلث    :قال   ، ، أو ثلث مرارٍ ثلثة أايمٍ   : قلت  ،ؤذن ثلثةً تُ   : قال  ،تظهر احلية  عن  ئل أبو عبد هللا  سً   :قال املروذي   (2236يح مسلم ) (صح 1) 
/  3»ن«. اآلداب الشرعية )  .وهي اليت عليها خطان، واألبرت هو الذي كان مقطوع الذنب يقتل وال يؤذن   ، الطفيتني  ا إال أن يكون ذ  ، مرارٍ 

351) . 

 (2( البخاري  أهله؟    ( 676(صحيح  يف  الرجل  يكون  عليه: كيف  حبانوترجم  وترجم  العمل  :  ابن  من  أينف  ال  أن  للمرء  يستحب  ما  ذكر 
(: قوله: »مهنة« بفتح امليم وكسرها  163/  2قال ابن حجٍر يف فتح الباري )  . ا يف أعني البشر وإن كان عظيمً   ، ر يف بيته بنفسه املستحقَ 

هما، وقد فسرها يف احلديث ًبخلدمة، وهي من تفسري آدم بن أيب إايٍس شيخ  املصنف. واملراد ًبألهل: نفسه أو ما هو أعم وسكون اهلاء في 
من ذلك، وقد وقع مفسهرًا يف الشمائل للرتمذي بلفظ: »ما كان إال بشرًا من البشر، يفلي ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم نفسه« وألمحد وابن  

 .  صف نعله« وزاد ابن حبان: »ويرقع دلوه« ويف احلديث: الرتغيب يف التواضع، وترك التكرب، وخدمة الرجل أهلهحبان: »خييط ثوبه، وخي

 (. 1162( جامع الرتمذي )4682(سنن أيب داود )3) 

 . ( 1024صحيح مسلم )  ( 1441(صحيح البخاري ) 4) 

 . ( 1026صحيح مسلم )  ( 5195(صحيح البخاري ) 5) 

 . ( 1829صحيح مسلم )  ( 5200(صحيح البخاري ) 6) 
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 باب قضاء الحاجة في البيوت مستدبر القبلة

يقضي حاجته      ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجيت، فرأيت رسول هللا »بن عمر، قال:  اعن   -48
 . (1) « أخرجاهمامستدبر القبلة، مستقبل الش 

 االستئذان ما جاء في باب
َذل    ايَ قال تعاىل: } أَْهل َها  َوُتَسل  ُموا َعَلى  َتْسَتْأن ُسوا  بُ ُيوت ُكْم َحىته  بُ ُيوًًت َغرْيَ  َتْدُخُلوا  الهذ يَن آَمُنوا اَل  ُكْم أَي  َها 

 {.َخرْيٌ َلُكْم َلَعلهُكْم َتذَكهُرونَ 

ا ا أو مذعورً ًبملدينة يف جملس األنصار، فأًتان أبو موسى فزعً ا  كنت جالسً اخلدري، قال:    عن أيب سعيدٍ و  -49
فرجعت فقال: ما    فلم يرد عليه أن آتيه، فأتيت ًببه فسلمت ثلاثً   قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إله 

  ي، فرجعت، وقد قال رسول هللا ، فلم يردوا عله منعك أن أتتينا؟ فقلت: إين أتيتك، فسلمت على ًببك ثلاثً 
: (  فلم يؤذن له، فلريجعإذا استأذن أحدكم ثالث )   فقال عمر: أقم عليه البينة، وإال أوجعتك. فقال: أيب

 . (2) أخرجاه. : ال يقوم معه إال أصغر القوم، قال: أبو سعيد: قلت أان أصغر القوم، قال: فاذهب بهبن كعبٍ 

،  ( نعم)على أمي؟ فقال:    رسول هللا، أستأذنُ سأله رجل، فقال: اي    ، أن رسول هللا  عن عطاء بن يسارٍ و  -50
، فقال الرجل: إين خادمها، فقال له  (استأذن عليها ):  قال الرجل: إين معها يف البيت، فقال رسول هللا  

( أخرجه مالٌك فاستأذن عليها)قال: ال، قال:    (؟استأذن عليها، أحتب أن تراها عراينة  ) :    رسول هللا
   .(3) وهو مرسل صحيح  ،هبذا اللفظ  صحيحٍ  هذا احلديث ال أعلم يستند من وجهٍ   ، قال ابن عبد الرب:مرسًل 

الباب، فقال:    ينٍ يف دَ     أتيت النيب»ل:  اق،  جابر بن عبد هللاوعن   -51  ( ؟من ذا)كان على أيب، فدققت 
 . (4) « أخرجاه كأنه كرهها  (أان أان )فقلت: أان، فقال: 

 باب إذا أتى باب قوٍم لم يستقبل الباب

ولكن  مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه، إذا أتى ًبب قومٍ  كان رسول هللا  »، قال: رٍ سْ عبد هللا بن بُ عن  -52
 وذلك أن الدور مل يكن عليها يومئذٍ   ( السالم عليكم، السالم عليكم)  :من ركنه األمين، أو األيسر، ويقول

 . (5)« أخرجه أمحد وأبو داودستور

 
 . (266صحيح مسلم )( 148(صحيح البخاري ) 1) 

 . ( 2153صحيح مسلم )(  6245(صحيح البخاري ) 2) 

 . ( 229/ 16( التمهيد )963/  2وطأ )امل(3) 

 . ( 2155صحيح مسلم )(  6250(صحيح البخاري ) 4) 

 (. 5186سنن أيب داود )  ( 17694(مسند أمحد )5) 
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 باب حرمة البيوت

النيب   -53 اط  )قال:    عن أيب هريرة، عن  إ  لع يف بيت قوم  من  يفقبغري    ( وا عينه ؤ ذهنم، فقد حل هلم أن 
 .(1)أخرجاه، واللفظ ملسلمٍ 

 إال ذو محرم باب ال يخلون رجل بامرأٍة

، فقام (، وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرمال خيلون رجل ابمرأة  )يقول:    ، أنه مسع النيب  عن ابن عباسٍ  -54
هللا،   رسول  اي  فقال:  قال:  اْكتُت بُت  رجل  حاجة،  امرأيت  وخرجت  وكذا،  غزوة كذا  مع  ) يف  فحج  اذهب 

 .)2(( أخرجاهامرأتك

 باب في كفارة المجلس

،  قال: )  عن إمساعيل بن عبد هللا بن جعفر، قال: بلغين أن رسول هللا   -55 ما من إنسان  يكون يف جملس 
يقوم: سبحانك اللهم وحبمدك، ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إال غ فر له فيقول حني يريد أن  

( فحدثت هذا احلديث يزيد بن ُخصيفة، قال: هكذا حدثين السائب بن يزيد، عن ما كان يف ذلك اجمللس 
 . (3) . أخرجه أمحد، وصححه ابن حجرٍ رسول هللا 

 
، واحلمد هلل مئٍة وألفٍ   ، سنة أربعني وأربعيف الرابع من شهر شوالٍ   ،هُ ما أردت  مجعَ انتهى  بفضل هللا  وإىل هنا  

 .رب العاملني

 
 . ففقئوا عينه، فل دية له  من اطلع يف بيت قومٍ  ترجم عليه البخاري: ًبب  ( 2158)صحيح مسلم  (  6902(صحيح البخاري ) 1) 

 . ( 1341)  صحيح مسلم  ( 3006(صحيح البخاري ) 2) 

( وللحديث شواهد كثرية عن مجٍع من الصحابة، ذكرها احلافظ ابن حجٍر  732/ 2( النكت على كتاب ابن الصلح )15729(مسند أمحد )3) 
( وذكر من شواهده حديث أيب سعيٍد اخلدري قال: »من قال يف جملسه: سبحانك اللهم  2/738( ويف النكت )13/545)يف فتح الباري  

وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ُختمت خبامٍت فلم تكسر إىل يوم القيامة« قال احلافظ: »إسناده صحيح، وهو  
 ال يقال ًبلرأي«.  موقوف، لكن له حكم املرفوع؛ ألن مثله



 في السُّنة النَّبويَّة يوِتالُب آداِب ِمْن
 

 

14 

 

 الفهرس
 2 .................................................................... باٌب من السعادة المسكُن الواسع

 2 ................................................................................ باب الدعاِء بسعِة الدار

 2 ............................................................................. باب خير المجالس أوسعها

 3 ...................................................................... باب ما جاء في النفقة في البناء

 3 .......................................................................... باب بيان ما ُتعمر به الديار

 4 ........................................................................ باب ما يقول إذا خرج من بيته

 4 ........................................................................ باب ما يسنُّ عند دخول البيت

 5 ................................................... كِر اسم الله تعالىباب غلق أبواب البيوت مع ذ

 5 ................................................................. باب َمَثل البيت الذي ُيذكر الله فيه

 5 ....................................... باب ِفرار الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

 6 .................. باب ِذكر أن آخر سورة البقرة إذا ُقرئ في داٍر ال يقربها الشيطان ثالث لياٍل

 6 ...................................................................... باب ما جاء في الصالة في البيوت

 7 ............................................................................ باب ما جاء في لزوم البيوت

 8 ...................................................................باب ال يجوع أهل بيٍت عندهم التمر

 8 .............................................................................. باب ما ُتَنزَّه عنه البيوت

 9 ............................................................. عند النوم باب ال ُتترك النار في البيت

 10 .................................................................................. باب الهرة في البيت

 10 ............................................. باب ما ينهى عن قتله من الدواب في البيوت وغيرها

 10 ........................................................ باب ما يقتل من الدواب في البيوت وغيرها

 11 .................................................................. رجل في بيته؟باب كيف يكون ال

 11 .................................................................. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

 11 .................................................. باب ال تأذن المرأة ألحٍد في بيت زوجها إال بإذنه

 11 .................................................................... باب المرأة راعية في بيت زوجها

 12 ...................................................... وت مستدبر القبلةباب قضاء الحاجة في البي

 12 .............................................................................. باب ما جاء في االستئذان

 12 ........................................................... باب إذا أتى باب قوٍم لم يستقبل الباب

 13 ...................................................................................... باب حرمة البيوت

 13 ................................................................ باب ال يخلون رجل بامرأٍة إال ذو محرم

 13 ............................................................................... باب في كفارة المجلس


